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مهخص انثحث

شكل السلوك االنتخابي حقلً معرفياً في العلوم النفسية واالجتماعية قبل تحول
االىتمام بو من قبل اساتذة العلوم السياسية حتى بات أحد فروع الدراسات في علم االجتماع
السياسي والنظم السياسية ،لما لو من اىمية بالتعريف بثقافة الديمقراطية وتطورىا بين
المواطنين ،من ىذه األىمية يحاول البحث اإلحاطة بثلث قضايا تتصل اتصاالً مباشراً
بالسلوك االنتخابي وما اثير من جدل حولو.
فمثابة الجدل األولى كانت تدور حول التكييف أو الطبيعة القانونية للنتخاب ،اذ أنو
اتصل اتصاالً مباشراً مع مفهوم السيادة ،وتبعا لذلك اختلف التكيف القانوني حسب ما يعنيو

مفهوم السيادة ،فعندما كانت السيادة لألمة كان االنتخاب وظيفة ،وعندما أصبح مفهوم
السيادة ملتصق بالشعب ومعبراً عن ارادتو اضحى االنتخاب حقاً ،ونظراً ألن السيادة يعبر عنها
بنصوص دستورية أصبح االنتخاب سلطة قانونية .وىناك من يرى بأن االنتخاب حق ووظيفة.

والقضية الثانية التي حاول البحث اإلحاطة بها  :كانت مع االنطلقة العلمية لدراسة

السلوك االنتخابي دراسة مبنية على اسس التحليل للسلوك والذي ابتدأ مع مدرسة كولومبيا
وما انتجتو مما عرف بالناخب االجتماعي ،ولحقتها مدرسة ميشيغان وتشخيصها للناخب
العاطفي ،واخيراً المدرسة العقلنية التي وضحت بأن الناخب ونتيجة للتقدم االقتصادي بات
ناخباً عقلنياً وأن االنتخابات سوق للمرشحين والناخب مستهلك يبحث عن البضاعة التي

تخدمو ،وانعكاس ذلك على البرامج االنتخابية التي تروج لما يمس حاجات المواطن.

أما القضية الثالثة التي تناولها البحث فكانت قراءة وتحليل لسلوك الناخب العراقي
وأين يمكن وضعو بين تلك المدارس ،إذ خلص البحث إلى أن الناخب العراقي ال زال ناخباً
اجتماعياً في أغلب االحيان ،وناخباً عاطفياً في أحيان أقل ،وتنعدم صفة العقلنية في اختياراتو
لغلبة ما سبق ومدعاة ذلك الضعف في الثقافة السياسية للمواطن العراقي لحداثة التجربة
الديمقراطية في العراق.
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املقذمـــــح

إن تطور العملية االنتخابية بوصفها الطريق الوحيد في األنظمة الديمقراطية وظهورىا
بالمفهوم الحديث يعود إلى الثورتين األمريكية  6776والفرنسية  6789واعتماد المبادئ
واألصول الديمقراطية في شرعية األنظمة السياسية ،وباتت تتطور بفعل المنتظمات الفكرية
التي ارتكزت على مفاىيم الحرية وحقوق اإلنسان حتى أضحت العملية االنتخابية من
ضرورات السياسة للذين يسعون إلى شرعية الوصول إلى السلطة ،األمر الذي مكن
الديمقراطيات الغربية من بناء ثقافة انتخابية من خلل وعي المواطن بحقوقو المدنية والسياسية
التي يعد االنتخاب والترشيح من بينها ،فضلً عن أن ىذه الحقوق تمثل الركيزة األساسية
إلحساس الفرد بمواطنتو وقدرتو على المشاركة السياسية والتي يوصفها البعض بأنها الحجر
األساس والركيزة لكل الحقوق والحريات األخرى.
أهميح انثحث  :إن اتجاىات السلوك االنتخابي تعد اليوم من أىم فروع الدراسة في العلوم
االجتماعية والنفسية والسياسية لما لها من قيمة في معرفة الثقافة السياسية التي يتمتع بها

المواطن وإحساسو بالدور المنوط بو لتشكيل السلطة في بلده ،فضلً عن كون السلوك
االنتخابي يعكس المستوى الذي وصلت إليو العملية الديمقراطية في بلد ما والتعددية
السياسية التي تتيح للفرد إمكانية اتخاذ القرار بالتصويت لحزب أو مرشح.
اشكانيح انثحث  :إن دراسة السلوك االنتخابي توصف بأنها من اعقد الدراسات لما تكتنفو
العملية االنتخابية من مؤثرات خارجية تنعكس بدورىا على المؤثرات الداخلية للناخب ،إذ تعد
الدعاية واإلعلم وصناعة الرأي والبيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي يعيش فيها
الناخب من المؤثرات الخارجية ،وتعد الحالة االجتماعية واالقتصادية والنفسية والتعليمية
واالعتقادية من المؤثرات الداخلية وأن حاصل تفاعل ىذه العوامل ينتج السلوك االنتخابي
للفرد ،وال يكمن التعقيد على ىذه العوامل فحسب ،بل أن دراسة السلوك االنتخابي ال يكون
بالشمولية المعرفية للسلوك العام الذي يمكن رصده ومتابعتو لفترة طويلة من الزمن لتحديد
اتجاىاتو ،إذ أن العملية االنتخابية تجري لمرة واحدة وفي موعد محدد ومتباعد نسبياً مما
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يمثل اشكالية في دراستو التي تبدأ من الحملة االنتخابية إلى وضع الصوت في صناديق
االقتراع ،لذا فأن إشكالية الدراسة ىي عدم إمكانية اإلحاطة بها دون أن تكون للباحث رؤيا
سياسية واجتماعية واقتصادية ونفسية التي تحيل إلى األسئلة التالية -:
 -6كيف يتشكل وعي الناخب بالعملية الديمقراطية ويدفعو النتهاج سلوك محدد ؟
 -2ما ىي العوامل التي تتداخل في تكوين السلوك االنتخابي ؟
 -3ىل يمكن االرتقاء بسلوك الناخب العراقي بغض النظر عن المؤثرات التي تدفعو التجاه
محدد سلفاً ؟

فرضيح انثحث ( :إن السلوك االنتخابي بوصفو الطريق األسلم لشرعية النظم السياسية
الديمقراطية تتجاذبو اتجاىات منها اجتماعية لتشكل الناخب االجتماعي ،والنفسية التي تحيلو

إلى الناخب العاطفي ،واالقتصادية التي تنتج الناخب العقلني ،وأن نضوج الثقافة السياسية لو
دور في تحويل السلوك المؤدي إلى إنتاج حكومة بناء وتطوير).
منهجيح انثحث  :إن دراسة السلوك االنتخابي تحيل الباحث إلى ضرورة اعتماد المنهج
التاريخي لدراسة الرؤى الفكرية التي طورت ىذا المفهوم ،والمنهج الوصفي التحليلي لدراسة

حالة الناخب ومعرفة دور مؤثرات اإلعلم والدعاية االنتخابية ،فضلً عن المنهج المقارن
للداللة على التطور الديمقراطي.
هيكهيح انثحث  :تم تقسيم البحث إلى مبحثين ،إذ خصص المبحث األول لمعرفة دالالت
مفهوم السلوك االنتخابي من خلل تعريف االنتخاب والسلوك ،فضلً عن التكييف القانوني
للنتخاب بوصفو وظيفة أم حق أم سلطة قانونية ،وفي المبحث الثاني تناولنا أىم المدارس
الفكرية التي خلصت إلى تعريف السلوك وفقاً لدراسات تطبيقية قامت بها وأنتج تصنيف
الناخبين إلى (اجتماعي وعاطفي وعقلني) ،وقد رشحت المحاور السابقة معطيات نستطيع
من خللها تصنيف الناخب العراقي وكيفية االرتقاء بدوره لتشكيل حكومة قادرة على تحمل
مسؤولية البناء والتطوير.
واهلل ولي العون والتوفيق
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املثحث األول

انسهىك االنتخاتي وطثيعته انقانىنيح

يعد االنتخاب وفقاً لفقهاء القانون الدستوري والنظم السياسية الوسيلة الوحيدة إلسناد

السلطة في األنظمة الديمقراطية ،إذ أن الحديث عن النظم البرلمانية النيابية أو الرئاسية،

ال يكتسب الشرعية إال إذا كان البرلمان أو الرئيس اكتسب شرعيتو من االنتخاب ،لذا وصف
االنتخاب بأنو الطريق الديمقراطي بل القانوني لممارسة السلطة ألنو يعطي الشرعية
والمشروعية لمزاولتها.
لقد ثار االنتخاب جدالً كبيراً ىل ىو حق أم وظيفة أم االثنان معاً أم سلطة قانونية،
وظهرت العديد من النظريات الفقهية التي تباينت الرؤى فيما بينها ،ومن خلل ىذا المبحث
سنحاول تسليط الضوء عليها ،إال أن اإلحاطة بها يوجب على الباحث أن يبن دالالت مفهوم
االنتخاب والسلوك االنتخابي ،إذ أنو يعد من المفاىيم التي تترجم الركن األساس في حقوق
األفراد المدنية والسياسية.
املطهة األول  :مفهىو االنتخاب وانسهىك االنتخاتي

جاء في لسان العرب البن منظور أن االنتخاب يرجع في أصلو اللغوي إلى (انتخب

ونخب وانتخب الشيء اختاره ،واالنتخاب يعني االنتزاع واالنتقاء ،ومنو النخبة  :وىم الجماعة

تختار من الرجال ،وىم المنتخبون من الناس ،أي المنتقون ،وانتخبو أي اختاره)(.)6

إن تعبير الديمقراطية الذي يعني حكم الشعب نفسو بنفسو تعني ممارسة كل السلطات
من قبل الشعب أو بواسطة نواب عنو اختارىم بإرادتو ،إذ يوصف االنتخاب بأنو عملية
ديمقراطية يشارك بها الشعب الختيار ممثلين عنو ،وىو الطريق الوحيد المتوافق مع مفهوم
الديمقراطية ،كما يعرف بأنو (إفصاح إرادات متفقة بقصد إجراء تعيين ،أو اختيار شخص أو

أكثر من مجموعة مرشحين لتمثيلهم في حكم الدولة( .)2وعرفو آخرون بأنو (قيام الشعب
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باختيار أفراد يمثلونو في مباشرة أو مزاولة السيادة نيابة عنهم ،والقيام بأحد الوظائف التي

تتعلق بالغالب بالتشريع والمراقبة)(.)3

ويذىب الفقيو الفرنسي (جيان باول شارنيو  )Jean Paul Charanyإلى تعريف
االنتخاب بأنو (ممارسة الحق في االختيار على نحو تتسابق فيو اإلرادات المؤىلة لتلك

الممارسة)( ،)4وفي ىذا التعريف يثبت شارنيو بأن االنتخاب حق وتعبير عن اإلرادة ضمن
حدود األفراد المؤىلين لو ،أي أنو يوضح ىنا ما تعارف عليو بالشعب السياسي ،الذي تندرج
تحتو فئة عمرية يحددىا القانون ومؤىلت تختص بإنفاذ إرادة الشخص وتمتعو باألىلية
الكافية لممارسة حق االنتخاب.
ويذىب (ديفيد أستون  )David Eastonإلى تعريف االنتخاب بأنو (تعبير يقدمو
المواطنون عما ينتظرونو من النظام السياسي ويقوم األخير بالتعبير عن تلك األماني في شكل

قرارات تطبق على المحكومين مثيرا ردود أفعال تتجسد في أماني جديدة)( ،)5ويعرفو (باودن

بوركويد  )Boudon Bourricaudبأنو (إجراء وممارسة يتم بفضلها تجميع االختيارات
الفردية إلى قرار جماعي وإقرارىا إلى قانون يمارس على جميع أفراد الجماعة وإجبارىم على
تطبيقو سواء استحسنوا أم لم يستحسنوا رأي األغلبية)(.)6

من كل ما تقدم يمكن تعريف االنتخاب بأنو (حق يمارسو من تنطبق عليو الشروط
والمؤىلت التي حددىا القانون الختيار من يراه مناسباً لتولي خدمة سياسية عامة) ،إذ بات
من الواضح وضع (السياسي) بعد االنتخاب لوصفو وتمييزه عن الممارسات الديمقراطية في
باقي االنتخابات األخرى التي تجريها النقابات ومؤسسات النفع العام وغيرىا من مؤسسات
المجتمع المدني.
يعد ىاربرت سبنسر من أوائل المفكرين الذين درسوا السلوك السياسي وأطلق عليو
مفهوم (االتجاه) الذي حدده في كتابو (المبادئ األولى) سنة  6862وقال (أن وصولنا إلى

أحكام صحيحة في مسائل مثيرة للجدل يعتمد على اتجاىنا الذىني ونحن نصغي إلى ىذا

الجدل ونشارك فيو) ،واستخدم مفهوم االتجاه في علم النفس التجريبي لينتقل إلى علم
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االجتماع السياسي وقد عبر عنو ب ـ ـ ـ ـ (قوة مكتسبة تدفع الفرد إلى السلوك بشكل معين)(،)7
مما دفع قسم من الباحثين إلى تعريف السلوك االنتخابي بشكل عام من خلل النظر لو
كسلوك إنساني ال يختلف عن أي سلوك في اتخاذ القرار وعندىم يعني (تلك النشاطات
المتعددة التي يقوم بها اإلنسان أثناء حياتو إلشباع حاجاتو ويحقق أىدافو التي يتطلع إليها وفق
متطلبات البيئة والحياة التي يعيش فيها) وال شك أن ىذه النشاطات الجسمية والعقلية
والنفسية ىي محصلة التفاعل بين العوامل الشخصية والعوامل البيئية وفقاً لقدرات الفرد وطرق

إدراكو .ويمكن تعريف السلوك بأنو (عملية اتصال فيها توجيهات ومهارات تتنوع تبعا للمواقف
االجتماعية التي يمر بها الفرد ،وىو تحصيل حاصل لحالة شعورية مقصودة قد يعبر عنها

بواسطة الكلم أو الرمز تجاه مثير معين)(.)8

إن االىتمام بسلوك اإلنسان جعلو يتشعب في الدراسات ،اذ بات يؤخذ مصطلحات
سايكولوجية غالباً ما تستخدم معو (السلوك االيثاري ،السلوك العدواني ،السلوك المساعد،
والسلوك االنتخابي )...وىناك من يعطي للسلوك الجزئي اىتمام اقل ألنو من اختصاص علم
الفسيولوجيا (األنشطة الغددية والعصبية واالستجابات العكسية وغيرىا) .وىذا ما نلمسو في
تعريف (الزارسفيلد  )Lazarsefeldللسلوك االنتخابي عندما وصفو بأنو جزء ال يتجزأ من
سلوك متتابع يندمج مع السلوك اإلنساني ككل وموجو لهدف االنتخاب مرشح أو حزب ،ألن
ىذا السلوك ال يتشكل في لحظة واحدة بل يسبقو الكثير من العمليات المؤثرة في السلوك
السياسي أو االنتخابي – حسب تعبيره – وبوصفو كل متكامل ينطلق من لحظة تشكلو إلى
يوم االنتخاب واإلدالء بالصوت ،إذ يعرفو بأنو (وحدة كلية من سلوك متتابع متسلسل موجو

النتخاب شخص أو حزب يتشكل تبعا لعوامل تدفع بالشخص النتهاج سلوك معين)(.)9

يتفق عالم النفس (كيرت ليفين  )Kert Levinمع تعريف (الزارسيفيلد) ،إذ يذىب إلى
تعريف السلوك االنتخابي بداللة الصياغة الكلية ألدراك موضوع محدد ينبني عليو السلوك،

ويضع ثلثة مجاالت متمايزة تؤثر فيو :األولى  :تتمثل بالشخص وما يمتلكو من خصائص

ومميزات ،الثاني  :البيئة السايكولوجية أو االجتماعية التي تحيط بالفرد ،وىذان المجاالن
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يسميهما (حيز الحياة  )Life Spaceفي حين يمثل المجال الثالث العالم الطبيعي أو
الفيزيقي ،وأن حاصل التفاعل بين ىذه المجاالت الثلثة ىو الكفيل بإنتاج السلوك ،إال أنو
يولي اىتماماً بأثر المجالين األوليين (حيز الحياة) ويعده األكثر تأثيرا بالسلوك ،ويعرف السلوك
االنتخابي بأنو (ردة الفعل اإلدراكية المتكونة من العلقات المكونة لمجال الفرد (داخلية

وخارجية) المعبر عنها باختيار مرشح أو حزب)(.)61

مما سبق يتضح بأن السلوك االنتخابي وأن كان ال يخرج عن مكونات االدراك الداخلية
المتعلقة بمكونات الفرد الذاتية (اجتماعية ،ثقافية ،سياسية ،اقتصادية ،نفسية) والخارجية
المتعلقة بما يحيط الفرد من مؤثرات تدفعو التخاذ صورة معينة من السلوك ،إذ تتفاعل
المكونات الداخلية والخارجية العتماد السلوك المعبر عنو بصيغة كلمية أو صورية أو رمزية،
وال تتخذ صفة اللحظة التي يعبر فيها بل أنو حاصل فترة زمنية تبدأ مع الدعاية االنتخابية وربما
تسبقها وتنتهي بوضع صوت الناخب في صندوق االقتراع.
املطهة انثاني  :انطثيعح انقانىنيح نالنتخاب

لم يكن االختلف على المفاىيم والدالالت المعرفية للسلوك االنتخابي فحسب ،بل

الطبيعة القانونية أو بمعنى اصح التكييف القانوني للنتخاب (ىل ىو حق أم وظيفة أم سلطة
قانونية ؟) كان ىو اآلخر من مدخلت الجدل حولو ،إذ ثار في أعقاب الثورة الفرنسية
6789م ىل االنتخاب وظيفة أم حق ؟ ،وكان سبب االختلف نابع من تطور مفهوم السيادة
وصاحبها ،إذ أن الفترة التي ساد فيها االعتقاد بمفهوم سيادة األمة كان االنتخاب يوصف بأنو
وظيفة حددىا الدستور ووضح آليات إنفاذىا ،أما في الفترة التي ساد فيها مفهوم سيادة
الشعب ،وصف االنتخاب بكونو حقا شخصيا يمارسو األفراد المؤىلون.
 -0االنتخاب وظيفح :

يعلل أصحاب ىذه النظرية إلى أن االنتخاب اختصاص أو وظيفة بداللة سيادة األمة،

إذ أن األمة شخص معنوي متميز عن األفراد المكونين لها ،وما دام شخص األمة غير قابل
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للتجزئة أو الهبة أو التنازل عنو فأن ذلك يعارض دعوى ملكية السيادة أو جزء منها ألي فرد،
فإذا كان اإلقرار بسيادة األمة فأن لها وحدىا حق اختيار األشخاص األصلح واألقدر لوظيفة
االنتخاب واختيار النواب وبذلك يصبح االنتخاب وظيفة عامة( ،)66ومن أنصار ىذه النظرية

(باراناف) الذي يقر (أن وظيفة االنتخاب وظيفة عامة يمنحها المجتمع وفقاً لما تمليو
مصلحتو وإذا أرادت األمة أن تقر بأن ىذه الوظيفة إجبارية فأن لها ما تريد وليس ىناك من
يمنعها من إنفاذ ىذه اإلرادة) أي اعتناق مبدأ التصويت اإلجباري وال يجوز التنازل عن أدائو

ألنو مخالفة إلرادة األمة التي ال ترد تصرفاتها( ،)62ومن أنصارىا أيضاً الفقيو االلماني
( )Gierkeالذي رأى في األمة – صاحبة السيادة – شخص معنوي لو ارادة يغبر عنها
بواسطة عضو (المواطن) ال يمكن فصلو عن الشخص المعنوي ،وال يستطيع رد تكليف األمة
لواجب ينبغي القيام بو(.)63

إن ىذا التصنيف سيضفي إلى انقسام المجتمع لطبقتين ،األولى ما يعرف بالطبقة

السلبية التي تتمتع بالحقوق المدنية وتحرم من الحقوق السياسية ،والثانية الطبقة االيجابية
النشطة التي تتمتع بالحقوق المدنية والسياسية ،فضلً عن تقييد أنصار ىذه النظرية العملية
االنتخابية بما يعرف (باالقتراع المقيد)( ،)64إذ أن الشروط التي قد يضعها الدستور لتفعيل دور
الطبقة االيجابية ربما تتحدد بالعامل المادي وما يملكو الشخص ليتأىل لممارسة االنتخاب.
-2االنتخاب حق :

إن تمتع األفراد بالصفة اآلدمية التي تمنحهم حق المواطنة ،يوصف االنتخاب بأنو حق
شخصي بسبب تمتعهم بعضوية المجتمع الذي يشكلونو ويحيون فيو ،وألن السيادة ىي حق
لكل الشعب وملك لهم ومن حق كل فرد ممارستها ،وإعماالً لمبدأ المساواة فأن لهم جميعاً
ممارسة حق االنتخاب باستثناء األفراد غير القادرين على مباشرة ىذا الحق كالقصر وعديمي
األىلية ،وألنو حق فل يجوز للمشرع تقييده ،وال الزام صاحب الحق بمباشرتو (أي أنو

اختياري وليس اجباري) ،إذ قال جان جاك روسو (أن االنتخاب حق للمواطنين ال يمكن
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انتزاعو بغض النظر عن المستوى التعليمي أو االنتماء لطبقة اجتماعية معينة أو يمتلك

ثروة)(.)65

إن االنتخاب بوصفو حق فأن ذلك يعني استخدامو بمنطق (االقتراع العام)( .)66وقد

اخذ الدستور العراقي لعام  2115باالنتخاب كونو حق ،إذ جاء في المادة ( )21منو والتي
نصت على (للمواطنين رجاال ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة ،والتمتع بالحقوق

السياسية بما فيها حق التصويت واالنتخاب والترشيح)(.)67
-3االنتخاب سهطح قانىنيح :

يتجو الفقو الحديث إلى أن االنتخاب ال يعتبر حقاً شخصياً وال وظيفة ،بل ىو سلطة
قانونية مقررة للناخب وتمنح لو من اجل تحقيق مصلحة عامة ،ومما يترتب على األخذ بهذا
التكييف أن تكون للمشرع الحق في تعديل شروط االنتخاب وفقاً لما يراه في المصلحة العامة

تحديدا أو سعة وال يجوز للناخب االعتراض على ذلك ،فضلً عن وصف االنتخاب بالسلطة
القانونية فهذا يحيل إلى عدم قدرة الناخب على مخالفة ىذه السلطة وال يجوز التنازل عنها أو

عدم ممارستها( ،)68أي أن االنتخاب حق إال أنو ليس حقاً شخصياً طبيعياً وإنما ىو حق من
الحقوق العامة التي تتصل بالقانون العام.
وىناك من الفقهاء من حاول أن يسبغ على االنتخاب بوصفو (حق ووظيفة) ،إذ يذىب
ىذا االتجاه باعتماد أن االنتخاب حق شخصي يباشره الفرد ،ولكنو في ذات الوقت وظيفة
واجبة االداء ،ولعل ما يؤخذ على ىذا االتجاه ىو صعوبة الدمج بين الحق والوظيفة في ذات
الوقت ،إذ انهما متتابعين ،فهو حق تحميو الدعوى القضائية في البداية ،أي عند تسجيل
الناخب السمو في قيد االنتخابات ،ويتحول بعد ذلك إلى وظيفة مؤقتة للشتراك في تكوين

المؤسسات العامة عندما يمارس الفرد التصويت(.)69
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املثحث انثاني

نظرياخ انسهىك االنتخاتي ومؤثراخ انسهىك نهناخة انعراقي

في ىذا المبحث سنحاول تسليط الضوء على أىم النظريات التي تفسر السلوك

االنتخابي ،ومستوى التكامل فيما بينهم ،فضلً عن القدرة على االستفادة من ىذه النظريات
في معرفة المؤثرات على سلوك الناخب العراقي ،إذ أن دراسة السلوك االنتخابي لم تنحصر
في علم بذاتو فقد تمت دراستو في علم النفس وعلم االجتماع ،ويعد اليوم فرع مهما من
فروع الدراسات السياسية في علم االجتماع السياسي والنظم السياسية.
املطهة األول  :املذارس انفكريح نتحذيذ انسهىك االنتخاتي

بدأت الدراسات االجتماعية والنفسية اىتمامها بالسلوك االنتخابي ،والتحقت بها

مدارس الفكر االجتماع السياسي ،وقد كانت الجامعات األمريكية ومفكريها من السباقين في

ىذا الحقل ،إذ أنتج الفكر األمريكي ثلث مدارس ،المدرسة االجتماعية في جامعة كولومبيا،

والمدرسة النفسية في جامعة ميشيغان ،والمدرسة العقلنية في روتشستر ،وفي ىذا المطلب
سنعرض أىم األسس التي اعتمدتها المدارس الفكرية في تحديد سلوك الناخب.
-0انسهىك االجتماعي مذرسح كىنىمثيا :

كان لنشر كتاب (اختيار الشعب) الصادر عن المركز التطبيقي للبحوث االجتماعية

بجامعة كولومبيا عام  6944الصدى الواسع في ما عرف بالسلوك االجتماعي للناخب ،إذ قام
فريق من الباحثين بإشراف عالم االجتماع (بول الزارسيفيلد  )Poul Lazarsfeldبدراسة
سلوك الناخب األمريكي في االنتخابات الرئاسية لعام  6941والتي جرت بين المرشح
الديمقراطي (فرانكلين روزفلت) والمرشح الجمهوري (ويندل).
إن الدراسة كانت تدور حول معرفة المؤثرات التي تعرض لها الناخبين ودفعتهم
للتصويت لشخص ،إذ تبين بأن األشخاص الذين كانوا يتابعون الحملت الدعائية لكل
المرشحين كان تأثيرىم قليل قياساً لألشخاص الذين صوتوا باعتمادىم على المعلومات التي
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يحصلون عليها من االصدقاء والمعارف ،ذلك ألن المهتمين بالحملة الدعائية كانوا قد قرروا
التصويت لصالح مرشح حتى قبل بدء الحملة ،في حين أن األشخاص الذين اعتمدوا على
العلقات االجتماعية في تكوين الرؤية عن المرشح قد استزادوا واستفادوا من وقت الحملة

إلى آخر لحظة ودفعهم ذلك لتكوين رأي جمعي يعززون في خيارىم انتمائهم االجتماعي(.)21

لقد خلص الزارسيفيلد وفريقو أن قادة الرأي في المجتمع ىم األشخاص الذين لهم القدرة
على التأثير في مجتمعاتهم ويحملون المصوتين على انتهاج سلوك معين ليضمنوا وحدة الرأي
ووحدة الجماعة االجتماعية وىم من األصدقاء والمعارف وأسرة العمل وغيرىم ،وبهذا
الخصوص يقول الزارسيفيلد (أن معلومات الوسائل اإلعلمية تتدفق على مرحلتين أو خطوتين:
األولى  :يحملها قادة الرأي من اإلعلم بشكل مباشر ،والثانية تنقل من قادة الرأي إلى

العامة) ،وىو ما عرف فيما بعد (نموذج التدفق ذو الخطوتين)( ،)26ويعلل ذلك (أن إيمان
العامة بصدق المعلومات التي ينقلها لهم األصدقاء والمعارف والجيران ىي أوثق من

المعلومات التي تتداولها وسائل اإلعلم ،إذ أنهم تعودوا على استشارتهم في جميع أمورىم
ووثقوا بهم في أدق قضاياىم الشخصية واالجتماعية)(.)22

إن التأثير الشخصي المباشر بين األفراد ىو أكثر أىمية وفعالية من وسائل اإلعلم ،إذ
أن األفراد في المجموعات يميلون دوما إلى التعبير عن آرائهم ومشاركتها مع اآلخرين ،وعندما
يريدون تقصي المعلومات الموثوقة فهم يلجؤون إلى من ىم أكثر منهم اطلعاً وإلى الذين
يثقون بهم ،لقد صنفت الدراسة سلوك الناخبين إلى ثلثة محاور -:
 – 6الناخبون الذين يمتلكون وجهات نظر متينة ذو أساس قوي ىم أقل الناخبين تأثراً في
الحملت االنتخابية.
 – 2الناخبون الذين يتابعون الحملت الدعائيّة االنتخابية ىم أشخاص لديهم وجهات نظر
متينة ،لذا الحملت الدعائيّة لن تؤثر عليهم.
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 – 3الناخبون الذين يسهل إقناعهم والتأثير عليهم ىم األشخاص الذين ليس لديهم اىتمام
عالي في القضايا السياسيّة ،فالتأثير عليهم يكون عن طريق قادة الرأي الذين بدورىم
على إطّلع بوسائل اإلعلم ،وىؤالء أكثر تأثيراً في االنتخابات(.)23
وبشر الزارسيفيلد في دراستو (اختيار الشعب) بأن أصحاب المحور الثالث وعلى
الرغم من تأثرىم باالختيار الجمعي ،فأن العوامل االجتماعية والدينية والسياسية كان لها دور
مضاف في عمليات التأثير التي مارسها صناع الرأي في المجتمع.
إن االستنتاج الذي خلصت إليو المدرسة االجتماعية بأن سلوك االشخاص الذين
يشعرون بانتمائهم أو أنهم جزء من وحدة اجتماعية يسهمون في تكوين سلوك موحد لصالح
مرشح أو حزب ،ودافعهم في ذلك المصلحة العامة للجماعة التي يرون أن توحد ابنائها
سيسهم في توحيد الرؤى المستقبلية في مراقبة ومحاسبة المرشح سواء على الصعيد الرئاسي
أو المجالس النيابية ،إذ أن المرشح والنائب ال يمكن أن يتجاىل الدعم الذي حصل عليو
ويسعى لتعزيزه إذا ما أراد الترشح لفترة ثانية.
 -5املذرسح اننفسيح (انناخة انعاطفي):

فتحت الدراسة التي أعدتها جامعة كولومبيا الباب على مصراعيو للىتمام بالسلوك

االنتخابي ،وظهرت الدراسة التالية في جامعة ميشيغان( )24اىتماماً أوسع ،إذ قام كل من
(كامبل وكاىن) بمسح نتائج االنتخابات الرئاسية لعام  6948وقدما طروحاتهم في كتاب
(الناخب األمريكي) ،وقد استنتجا من خلل المسح الذي قاما بو ،بأن سلوك الناخب لم يكن

متأثرا بالدعاية االنتخابية بقدر التعلق باإليمان السابق الذي كونو الناخب مبكراً من خلل
التأثير العائلي والدافعية والخبرات السابقة التي كونها الفرد داخل المجتمع والعائلة،
مستفيدين مما يعرف (بنظرية المجال) التي ترى بأن سلوك الشخص نابع من كل مركب كونو
خلل حياتو ويدفعو حسو العاطفي باالنتماء واإلخلص إلى المبادئ التي تربى عليها إلى اتخاذ
سلوك يتماشى معها ،فاإليمان بكنيسة أو حزب أو شخص ينتقل من اآلباء إلى األبناء ،ويتعزز
ىذا السلوك إذا ظل الفرد في ذات الطبقة ،باختصار فأنو بمجرد أن يتم الحصول على ىوية
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الحزب من والدي الشخص (من خلل امتصاص غير مدرك من سن مبكرة جداً) يمضي
الشخص بقية حياتو في تبني وجهات النظر والمواقف التي تخلق سببا النتمائهم الحزبي ،إذ
حددت األسئلة للعينة بثلثة محاور(: )25
أ-

الميول الشخصية لحزب معين.

ب -التعلق بالقضايا الوطنية ومدى اإليمان بها.
ت -الميل ألحد المرشحين.
لقد قام (كامبل وكاىن) بعدم االكتفاء باالستبيانات وإنما إجراء مقابلت شخصية
مطولة مع كل عينة الدراسة واستنتجا بأن ما حكم السلوك االنتخابي للناخب األمريكي في
انتخابات  6948ال يتعدى التأثر بالمدركات التي تشكلت لديو في مراحل سنية مبكرة لعبت
عوامل التوجو السياسي والثقافة السياسية للعائلة ومستوى التعليم الذي تنعم بو األسرة وأسهم
في تشكل األنا األسرية ،مشبهين السلوك االنتخابي شأنو شأن أي سلوك تنتهجو األسرة سواء

كان دينياً أو اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً.
 -3انناخة انعقالني :

لقد كان لتقدم الحياة االقتصادية في المجتمع األمريكي انعكاساً على الحياة السياسية

وعلى سلوك الناخب األمريكي ففي عام  6955قدم االقتصادي (انتوني داونز Anthony

 )Downsمؤلفو (نظرية اقتصادية للديمقراطية) استمد فيها أفكاره من نظرية المنافع المتقدة
في علم االقتصاد ،والطروحات الفكرية لعالم االجتماع ماكس فيبر حول العقلنية بوصفها أحد
مرتكزات المنتظم الفكري الليبرالي ،والنفعية التي ابتدعها جيرمي بنثام وخط أسسها جون
ستيوارت ميل ،اللذين أكدا على جلب اللذة والسعادة ودرء األلم ،إذ يقول داونز (أن العملية
االنتخابية ال تخلو من المتعة واإلحساس بالسعادة كمكافأة متداخلة للناخب عند متابعتو لقائد

كاريزمي أو الشعور بالفخر الذي ينتابو عند ممارستو حقو في االنتخاب والمشاركة واالنتماء

إلى قضية ما)(.)26
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إن الناخب وفقاً لهذا النموذج ال يعدو عن كونو مستهلك في السوق السياسية ،وأن

قاعدة السلوك – طبقا لداونز تتعمم بتأثير المستهلكين (الناخبين) والمنتجين (المرشحين) إذ
يتحرك الناخب لمجموعة الفوائد المقترحة إليو من خلل البرنامج االنتخابي للمرشح ،إذ من
الممكن أن يصوت الناخب لمرشح ال يتفق مع ميولو الفكرية إذا ما اقتنع ببرنامجو الحكومي،
لذلك نرى البرامج االنتخابية باتت تركز على الضرائب واإلعانة االجتماعية والبطالة والقضايا
التي تمس حياة الناخب.
لقد أحدثت دراسة داونز إلنتاج الناخب العقلني أثراً بالغاً في العلوم السياسية
واالجتماعية فضلً عن مؤسسات الدعاية االنتخابية ،ويعود السبب في ذلك إلى الواقعية التي

تعامل بها داونز في رسم السلوك االنتخابي في مجتمع براغماتي يؤمن بأن أي فكرة أو قرار
ال يمكن التأكد من صحتو إال من خلل ما ينتجو من حقيقة ملموسة.
املطهة انثاني  :قراءج يف سهىك انناخة انعراقي يف ضىء املذارس.

يطرح روبرت دال في كتابو (الديمقراطية ونقادىا) سؤاالً محورياً مفاده متى يصبح
الشعب مؤىلً للعملية الديمقراطية ؟ وفي إجابتو يفصل بضرورة توافر الوحدة والمؤسسات

السياسية واالجتماعية والوالء والثقافة السياسية ويعدىا شرطاً ضرورياً لوصف النظام
بالديمقراطي( .)27فمن المسلم بو أن الحكومة في األنظمة الديمقراطية ىي نتاج المجتمع ،إذ
كلما كان المجتمع لديو ثقافة سياسية ويعي دوره في بناء الدولة ،كلما كان قادراً على إنتاج
مؤسسات سياسية قادرة على إدارة الدولة بما يخدم المجتمع ذاتو.
إن قراءة متأنية لتاريخ العراق السياسي المعاصر تثبت بأن الثقافة الديمقراطية لم تكن
حاضرة في بناء المشهد السياسي وعلى توالي الحكومات منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة،

فعلى الرغم من معرفة المجتمع العراقي للنتخاب وممارستها ،إال أن ىذه الممارسات لم تكن
في معزل عن توجيو السلطة ورسمها للسلوك الذي يجب أن يطغي على العملية الديمقراطية،
األمر الذي أدى إلى غياب المعرفة السلوكية للناخب العراقي في جميعها ،إذ أن تاريخية النظام
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السياسي العراقي تحيل إلى أن المجتمع العراقي لم يعرف ىذا النظام السياسي الديمقراطي كما
عرفتو الدول الغربية المتقدمة على الرغم من الزعم بأنو ديمقراطي وأن مؤسساتو التشريعية
كانت تتشكل بإرادة الناخب العراقي ،إال أن ىذا البناء كان متصدعاً وولد وىو كسيحاً
ومصاب باألمراض السياسية المزمنة التي رافقتو طيلة القرن المنصرم ،بل أنو شوه وأبعد عن
مساراتو العلمية الديمقراطية في الحكومات الملكية والجمهورية على السواء ،فضلً عن كون
الوعي االنتخابي أو الثقافة االنتخابية التي يمارسها شعب ما تنبع من فاعلية النظام االنتخابي
المرتهن بنسق من المحددات السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية التي تسهم في دفع
العملية الديمقراطية ،أو تعود بها إلى وضعية العقم والجمود ،إذ أن المجتمعات التي لم تنعم
بتنشئة ديمقراطية غالباً ما تعاني من غياب ثقافة الديمقراطية التي تغيب بدورىا المضمون
الديمقراطي للسلوك االنتخابي ،وتتحول االنتخابات من آلية ديمقراطية حقة إلى قوة طاغية
فاقدة للقيم الديمقراطية في معانيها ودالالتها مما يؤدي إلى ترسيخ قيم اإلكراه والتسلط

والعبثية االجتماعية.

إن السلوك االنتخابي للناخب العراقي كان وما زال متأثراً بصناع الرأي ضمن الدائرة
االجتماعية ولم تكن للدعاية واإلعلم دور في تشكيلو ،فضلً عن عدم اكتراث الناخب
العراقي للبرنامج الذي يعد بو المرشح ،بسبب عمليات التأثير االجتماعي التي تكون السلوك
وتحدد االختيار حتى قبل بدأ الدعاية االنتخابية ،وقد أسهمت مجموعة من العوامل في سيادة
النظرية االجتماعية والعاطفية على سلوك الناخب العراقي منها :
 -6عدم وجود أو فقدان الهوية الوطنية ،إذ على الرغم من ثراء المجتمع العراقي بالقيم
والعناصر المعززة لتكوين الهوية الوطنية الجمعية ،إال أن طبيعة التاريخ العراقي تشير إلى
غياب الدولة الممثلة لهوية عراقية واضحة وأصيلة تستطيع دمج وصهر جميع التنوعات
الدينية والطائفية والقومية واللغوية في داخلها ،إذ أن الدولة العراقية الحديثة وىيئاتها منذ

مطلع عشرينات القرن الماضي وإلى اليوم لم تعبر عن تركيبتو االجتماعية المتعددة ولم
تتسم بالقدرة على انتهاج سياسات عامة تستجيب للواقع العراقي ومتطلباتو والتي طالت
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بأثر عميق وحدة ونسيج الهوية العراقية ،فغياب وحدة التركيبة االجتماعية وتشتتها إلى
جزر منفصلة عن بعضها عزز الهوية الفرعية للمكونات ورجحها على الهوية الوطنية في
كل سلوك ينتهجو الفرد العراقي بما في ذلك السلوك االنتخابي(.)28

 -2إن التنوع في مكونات الشعوب ظاىرة تتصف بالعمومية ،فالمجتمعات التي تتصف
بوحدة العنصر واللغة ) )Homogeneousنادرة جداً وال تكاد تتعدى ست دول من
مجمل دول العالم ،وتغلب صفة عدم التجانس ) )Heterogeneousللمكونات
االجتماعية في عموم الدول ،وقد عد العراق من أكثر البيئات العربية ازدحاماً باألعراق
واألديان والطوائف القديمة والحديثة ،وبدالً من أن تكون ىذه التركيبة متناغمة ومتأقلمة

مع بعضها في ظل ارض واحدة ،سادت التراتبية والهرميات ومحاولة كل مكون إلى تغيير
مكانها واإلحلل محل المكون اآلخر ،إذ على الرغم من إقرارنا للتنوع كظاىرة طبيعية،
برزت إشكالية العلقة بين المكونات العراقية المتمثلة في جنوح ىذه التعدديات إلى

مسلك العنف والعنف المضاد بشكل متواتر في حال ضعف السلطة ،األمر الذي عزز
السلوك االجتماعي للناخب العراقي وبات ينظر إلى العملية االنتخابية كعنصر من عناصر

الصراع ومحاولة الغلبة لمصلحة المكون االجتماعي(.)29

 -3إن العصبية بوصفها كناية عن تضامن طبيعي بين أفراد ينظم اجتماعهم الشعور باالنتماء
والتكاتف والتعاون مع جماعة معينة على أساس قرابة الدم واالشتراك في القيم

واألعراف( .)31جنحت العشائرية في العراق من التضامن والتكاتف االيجابي لجميع
المكونات إلى المنحى السلبي ،فضلً عن عدم استقللية الدولة في األنظمة السياسية
السابقة لعملية التغيير والتي تبنت امليات القمع السياسي الممتزج بالعنف واالستبداد
وتحول الدولة – العشيرة التي كانت تعمق اإلرث السوسيولوجي  /الثقافي للمجتمع
لتجعل منو علمة للتعددية االجتماعية المتصارعة وتقوض كل بناء ديمقراطي سواء من

حيث التنشئة والثقافة السياسية ،أم من حيث االستعداد للعبة المنافسة الديمقراطية
بشكلها البناء.
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 -4شخص الدكتور علي الوردي في كتابو (لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث) أن
(اإلنسان يخضع في حياتو االجتماعية لتنويم يشبو في بعض الوجوه التنويم المغناطيسي،
وىو ما يمكن أن نسميو بالتنويم االجتماعي فالمجتمع يسلط على اإلنسان منذ طفولتو
يحاء مكرراً في مختلف شؤون العقائد والقيم واالعتبارات االجتماعية ،وىو
الباكرة إ ً
بذلك يضع تفكير اإلنسان في قوالب معينة يصعب الخروج منو)( )36وىذا ما يدفع الفرد
العراقي إلى التقوقع في الذات االجتماعية العاطفية في سلوكو وتحديد خياراتو ،فضلً عن
الدور الذي لعبتو السلطة االبوية سواء على مستوى االسرة أم الدولة صيرت االتجاه
السلوكي لينتحل االتجاه العاطفي.
 -5من جانب آخر فأن العملية الديمقراطية في العراق لم تكن من حاصل المتطلبات
االجتماعية للقوى الحية على األقل ،قدر ما كانت قد صيغت أبعاده النظرية ومفاىيمها
الفلسفية في الخارج بمفاىيم تطابق وما بلغو ىذا البناء من تطور ىناك .وبالتالي فأن

انتشار المفاىيم الخاصة بالبناء الديمقراطي (من قبيل األحزاب ،االنتخابات ،الدستور،
حرية المعتقد...الخ) بين فئة المثقفين ،وكانت بصيغ مجردة خالية من مضامينها
ودالالتها االجتماعية ،كما أمست ىذه المفاىيم شكلية تزين النظام السياسي مما افقدىا
المصداقية والموضوعية.
تأسيساً على ىذا التقديم الذي يثبت أن الناخب العراقي تحكمو االجتماعية والعاطفية

في مناحي سلوكو االنتخابي ،وال مناص من القول أن حداثة التجربة الديمقراطية في العراق
ومراوحتها في تلمس خطواتها األولى والدور الذي تلعبو المؤثرات االجتماعية الموروثة التي
ما زالت تتحلق حول الطائفية والعشائرية واألثنية والمناطقية المشكلة لوعي الفرد العراقي

ومدركاتو ،شكلت بمجملها عوامل أثرت في سلوك الناخب العراقي فجمع بين كونو ناخباً
اجتماعياً من جهة وناخباً عاطفياً من جهة أخرى ،إذ ال زال وعي الناخب العراقي غير متأثر
بالدعاية االنتخابية ،فصناع الرأي (أو قادة الرأي – كما وصفهم الزارسفيلد )-للناخب العراقي
ىم شيخ العشيرة والعالم الديني والزعيم القومي الذين يمتلكون التأثير المباشر على سلوك
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الناخب قبل بداية الدعاية االنتخابية .فضلً عن المركب الكلي للناخب العراقي الذي أنبنى
في سن مبكرة في الوالء للعشيرة والمذىب والقومية ،وقد كان ىذا السلوك طاغياً في كل
االنتخابات التي خاضها الناخب العراقي ولعل الجداول توضح ىذه الحقيقة.
جدول رقم ()6
يوضح سلوك الناخب في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية في انتخابات عام 2115
المحافظات
اإلتئلف الموحد
التحالف الكردستاني
التوافق
العراقية
الحوار
اسلمي كردستاني
المصالحة
رسليون
مثال االمة العراقية
التركمانية
االيزيدية
الرافدين

بغداد

البصرة

الناصرية

الديوانية

العمارة

المثنى

بابل

ديالى

االنبار

صلح الدين

كربلء

واسط

النجف

34

63

66

7

6

6

9

2

-

6

4

7

7

6

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

63

6

-

-

-

-

6

4

7

3

-

-

-

8

2

-

6

6

-

6

6

-

6

6

6

6

6

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

=

=

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

6

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المصدر  :من عمل الباحث باعتماد تقارير المفوضية العليا المستقلة للنتخابات.
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جدول رقم ()2
سلوك الناخب في بغداد والمحافظات الشمالية في انتخابات 2115
دىوك

كركوك

بغداد

نينوى السليمانية اربيل

االئتلف الموحد

34

2

-

-

-

-

التحالف الكردستاني

6

4

63

62

6

5

جبهة التوافق

63

7

-

-

-

6

العراقية

8

2

-

-

-

-

الحوار

6

2

-

-

-

6

االسلمي الكردستاني

-

-

2

6

6

-

المصالحة

-

6

-

-

-

6

رساليون

6

-

-

-

-

-

مثال االمة العراقية

6

-

-

-

-

-

التركمانية

-

-

-

-

-

6

االيزيدية

-

6

-

-

-

-

المصدر  :من عمل الباحث باعتماد تقارير المفوضية العليا المستقلة للنتخابات.
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سلوك الناخب العراقي في انتخابات عام 2161
المحافظات
البصرة
ميسان
ذي قار
المثنى
الديوانية
النجف
صلح الدين
واسط
كربلء
بابل
االنبار
ديالى
كركوك
نينوى
السليمانية
اربيل
دىوك
بغداد
المجموع

القانون

االئتلف
الوطني

التحالف

3

64

7

-

-

-

4

6

-

-

-

6

8

9

-

-

-

-

-

4

3

-

-

-

-

-

2

4

5

-

-

-

-

-

-

7

5

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

2

2

5

4

-

-

-

-

-

6

6

3

-

--

-

-

-

3

8

5

-

-

-

-

-

66

-

-

-

-

-

-

6

8

6

3

6

-

-

-

-

6

-

-

3

-

-

-

-

21

-

6

6

-

-

-

6

-

-

-

8

6

2

6

-

-

-

-

61

2

6

6

-

-

-

-

9

-

6

-

-

24

26

-67

-

-

-

-

-

89

87

68

42

8

4

2

4

العراقية

دولة

الكردستاني

التغيير

االسلمي

الجماعات
االسلمية

وحدة

االتحاد
-

-

-

-

-

المصدر  :تقارير المفوضية العليا المستقلة للنتخابات.
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اخلامتـــــــح

اتضح من خلل البحث بأن دراسة السلوك االنتخابي لم تعد حصراً على الدراسات
النفسية ،بل أضحت من الفروع المهمة في الدراسات السياسية ألنها تتصل اتصاالً مباشراً في

معرفة أسس التنشئة السياسية ومدى تطور الثقافة السياسية التي وصل إليها الناخب ،فضلً
عن اتصالها في تطور المؤسسات السياسية واإلعلمية ومدى تفاعل األفراد معها .إذ حظي
السلوك االنتخابي باىتمام الجامعات والمراكز البحثية واستخلصت منو دراسات اىتمت
بالموضوع وعملت على تطوير ىذا السلوك بما يعزز المشاركة السياسية كحق من الحقوق
المدنية والسياسية.
إن المشاركة السياسية من خلل التصويت االنتخابي تعزز الديمقراطية وتطورىا إذا كان

بناء المواطن سياسياً وثقافياً وتنعكس على بناء المواطنة التي تحدد الوالء للوطن ،إذ أن
السلوك يعكس أيضاً نظرة المواطن للوطن ،فإذا كان ينظر لوطنو من خلل مكونو االجتماعي

فأنو سينتج سلوكاً اجتماعياً عاطفياً ،أما إذا كان المواطن ينظر إلى مكونو االجتماعي من خلل
وطنو فأنو سينتج ناخباً عقلنياً يسعى لمعرفة البرنامج الذي يعد المرشح بتنفيذه ويتحقق من
مدى موائمة وموافقة ىذا البرنامج مع االحتياجات التي يسعى إليها الناخب ،فضلً عن إنتاج
برلمان قائم على أساس الكفاءة والنزاىة.

إن حداثة التجربة الديمقراطية في العراق والعوامل التي أسهمت في تكوين شخصية
المواطن العراقي ال زالت ترشح ناخباً اجتماعياً عاطفياً ،غالباً ما يكون قد حسم صوتو لصالح
مرشح من دون أن يعلم أو يناقش برنامجو االنتخابي ،فضلً عن أتسام الدعاية ألغلب
المرشحين بتناغمها مع تعزيز المذىبية والقومية ،مما يوضح ضرورة تعميق الثقافة السياسية
والمواطنة في شخص الناخب العراقي.
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التوصيات :
 -6ضرورة اعتماد األسس العلمية في تنشئة المواطن والمواطنة في النفس العراقية ،على أن
تأخذ مؤسسات اإلعداد الدور الفاعل والتي تبدأ من األسرة والمدرسة والمجتمع
واإلعلم والمؤسسات المعنية بالتنشئة كافة.
 -2العمل على رفض الخطاب الطائفي والقومي وأي خطاب يفتت اللحمة الوطنية في
الدعاية االنتخابية للمرشحين وتجريمو.
 -3بث الروح الوطنية لدى الناخب وأن يكون على علم بأن ىرم السلطة لم يعد كما كان في
الماضي من أعلى إلى األسفل (أي من الحاكم إلى الشعب) ،بل أصبح من أسفل إلى
أعلى ،وأن الناخب ىو الذي يشكل الحكومة ويقوم بمراقبتها وعزل من ال يصلح للبناء
والتطوير.
 -4إعلء كل الممارسات التي تنتج ناخبا عقلنيا ال يتأثر بصناع الرأي االجتماعي وينظر إلى
مصلحة الوطن وحسم كل الوالءات التي تؤثر في سلوكو االنتخابي.

 -5اعتماد شرعية الديمقراطية في عمل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية ،التي تؤكد
على احترام األغلبية لألقلية وعدم التهميش واإلقصاء الذي يخلق حالة العزوف عن
المشاركة ،فضلً عن ضرورة أن تكون األقلية حقيقية تسعى للمراقبة والتصحيح ،وأن
تسود أخلق العمل الديمقراطي البعيد عن التسقيط السياسي.
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Abstract
Electoral behavior constitutes a field of knowledge in the
psychological and social sciences that political scientist concerned
about to be one of the branches of studies in political sociology and
political systems as well in order to identify democratic education and
its development among citizens. Thus, this research attempts to
discuss and debates three issues related directly to electoral behavior.
The first argument was about the adaptation or the legal nature
of the election. It was directly related to the concept of sovereignty so
legal adaptation differs accordingly.
When a nation has a sovereignty, election becomes as a
function, once the concept of sovereignty becomes attached to people
and expressed their will, and then election becomes a reality. As
sovereignty is being expressed about by constitutional provisions, the
election becomes a legal authority. There are those who believe that
elections are a right and a function.
The second issue that the research tried to explore is the
scientific start to study the behavior of the electoral study based on
the basis of the analysis of behavior initiated and produced by
Columbia School which was identified as the social voter and then
followed by Michigan School diagnosing it as an emotional voter, and
finally the rational school, which explained that the voter as a result
of economic progress has become a rational electorate and that the
elections as a market for candidates when electorates are just like
consumers looking for the goods that provide services. Thus, the
electoral programs are marketing what really touch the needs of
citizen.
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